Dla miłośników wołowiny nasz Szef Kuchni poleca:
Burger Royal – najlepsza wołowina, ser cheddar, sałata, pomidor,
karmelizowana czerwona cebula, oryginalny sos barbecue Jack Daniel’s podane z
frytkami steakhouse
Burger Royal with cheddar, lettuce, tomato, caramelized red onion and Jack Daniel’s barbecue sauce served
with steakhouse fries

30 PLN
Stek z polskiego sezonowanego antrykotu (200g)
Rib-Eye steak (250g)

38 PLN
Stek z delikatnej polędwicy wołowej (180g)
Fillet steak (180g)

49 PLN
Do naszych steków proponujemy do wyboru:
frytki steakhouse, kremowe puree ziemniaczane, Ratatouille, szpinak sauté,
sos z zielonego pieprzu lub masło czosnkowe
Our steaks can be served with side dishes of Your choosing
Steakhouse fries, creamy potato puree, ratatouille, sautéed spinach,
green pepper sauce or garlic butter

Przekąski
Appetizers
Tatar z najlepszej polskiej wołowiny z tradycyjnymi piklami i pudrem z polskiej oliwy
rzepakowej
Steak tartare with traditional pickled vegetables and polish rapeseed oil powder

24 PLN
Klasyczna sałata Cezar z pomidorkami, płatkami Grana Padano i chrupiącymi grzankami
Caesar Salad with cherry tomatoes, Grana Padano and croutons

26 PLN
- ze złocistą piersią z kurczaka
- with sautéed chicken breast

32 PLN
- z grillowanymi krewetkami
- with grilled shrimps

32 PLN
Liście świeżego szpinaku z grillowanymi krewetkami, świeżymi i suszonymi pomidorami,
serem solankowym oraz lekkim dressingiem jogurtowym
Spinach leaves with grilled shrimps, fresh and sun-dried tomatoes, brined cheese and light yoghurt dressing

30 PLN
Domowe makarony
Handmade pastas
Spaghetti z czerwonym Pesto z suszonych pomidorów, płatki Grana Padano
Spaghetti with dried-tomato Pesto sauce, Grana Padano

26 PLN
Tagliatelle ze smażonymi w oliwie krewetkami, czosnkiem, chili i natką pietruszki
Tagliatelle with sautéed shrimps, garlic and chili in light white wine sauce

30 PLN
Garganelli z plastrami grillowanej piersi kurczaka ze szpinakiem, pieczarkami,
suszonymi pomidorami i płatkami sera Grana Padano
Garganelli with grilled chicken breast, spinach, mushrooms, sun-dried tomatoes and Grana Padano

30 PLN

Zupy
Soups
Pachnący domowy rosół z makaronem i warzywami
Rich polish broth with noodles and julienne vegetables

12 PLN
Tradycyjny żurek na domowym zakwasie podany z białą kiełbasą i jajkiem
Traditional sour rye soup with white sausage and boiled egg

13 PLN
Krem z pieczonych pomidorów z grzankami i Pesto
Roasted Tomato cream soup with croutons and Pesto

13 PLN
Zupa dnia
Soup of the day

11 PLN
Dania główne
Main courses
Confit z uda kaczki berberyjskiej z kluseczkami ziemniaczanymi, burakami zasmażanymi,
pieczonym jabłkiem oraz sosem żurawinowym
Duck leg confit with potato dumplings, fried beetroots, roasted apple and cranberry sauce

38 PLN
Suprême z piersi kurczaka podane na świeżym zimowym Ratatouille
Sautéed supreme chicken breast with winter Ratatouille

30 PLN
Tradycyjny kotlet schabowy z kością podany z gotowanymi ziemniakami i
kapustą zasmażaną
Traditional polish breaded pork chop with boiled potatoes and fried cabbage

30 PLN
Polędwica wieprzowa sous vide z ziemniaczanymi kluseczkami, sosem tymiankowym
oraz kurkami duszonymi z zielonym groszkiem
Pork fillet sous vide served with potato dumplings, thyme sauce and chanterelles sautéed with green peas

30 PLN
Filet z sandacza na sosie maślano – szafranowym podany z gotowanymi ziemniakami i
kuleczkami warzywnymi
Pan fried zander with butter saffron sauce, boiled potatoes and parisienne vegetables

38 PLN

Desery
Desserts
Sernik nowojorski z gorącym sosem wiśniowym
New York cheesecake with hot cherry sauce

15 PLN
Szarlotka z pieca z lodami śmietankowymi i bitą śmietaną
Warm apple pie with ice cream and whipped cream

15 PLN
Lody z gorącymi malinami
Ice cream with warm raspberry sauce

14 PLN

Dania dla dzieci
Children’s menu
Sznycelek z piersi kurczaka w chrupiącej panierce
Breaded chicken breast

17 PLN
Dodatki do wyboru: frytki, ziemniaki z wody, surówka z marchewki lub warzywa na parze
Sides to choose from: French fries, boiled potatoes, sweet apple slaw or steamed vegetables

Spaghetti z domowym sosem Bologne lub pomidorowym
Spaghetti with homemade Bologne sauce or Tomato sauce

17 PLN

